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 :مقدمه

هاا    به چهاار گاروه ترتقاا    میوه ظاهری  یها توان بر اساس ویژگی مرکبات را می

بنادی   طبقاه  ترش تقسیم کرد. در ایا  انواع ها( و باالخره  ها )و توملو فروت ها  گریپ نارنگی

اناد    های مرکزی چای  منأاگ گرفتاه    شرقی هند و بخش که به احتما  زیاد از شما ها  ترتقا 

های ظاهری و  گیژبر اساس ویخود دارای بیأتری  میزان تولید در بی  انواع مرکبات بوده و 

و دار(  خاونی )رنگداناه    دار (  ناا  گارد معماولی ) گروه به چهار ترکیبات شیمیایی داخلی 

در تری  گروه از نظر سطح زیار کأا     های گرد مهم ترتقا  .شوند میتقسیم اسید  الخره بیبا

دار در رتبه دوم قرار دارند. دامنه تراکنش ارقام خونی نسبتاً محدود و  بوده و انواع نا جهان 

اساید نیاز فاقاد ارزش تتاارتی      های بی گردد. ترتقا  ای منحصر می عمدتاً به نواحی مدیترانه

 شوند.   های خانوادگی کأ  می د و معموالً در باغهستن

مانناد درشاتی    هاای عماومی    رتقا  عالوه بر ویژگیتبندی ارقام مختلف  در دسته

به برخی صفات دیگر   شکل  رنگ  وضعی  دو انتهای میوه  طعم و خصوصیات کلی بذرها

جنینای   چناد وضعی  و درجه تارتنوکارتی   های ترتقالی )هیسپریدیوم( با آناتومی میوهمرتبط 

بار و   بار  میاان   توان به وضعی  برون گردد. از صفات مربوط به آناتومی میوه می نیز اشاره می

هاله حلقاوی رسس   نا  و مانند ییها  محور مرکزی میوه و ساختارها آبدانک  ها وضعی  تره

ای  ی  ویاژه جنی  بودن بذرها از اهم بذری و تک . عالوه بر ای  صفات بیشود میمیوه اشاره 

تری  صفات باغبانی ارقام مختلف ترتقا  موجود در کأور  ذیالً مهم. ان برخوردارندیدر ای  م

          اند. مورد بررسی قرار گرفته اند که بر اساس حرو  الفبایی مرتب شده
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 C. sinensis cv. Olinda Valencia   :الیندا والنسیا

قا  ترتاز کأ  بذر  1939در سا  که ای  رقم 

والنسیا  فراس  شباه  زیادی نیز به و ایتادوالنسیا 

در گروه  وه به ایران وارد شد 1343 در سا   دارد

 تاجی بزرگ و الینداوالنسیادارد. ارقام دیررس قرار 

نسبتاً  ییها و میوه های خاردار شاخه باستونی 

و لذا  داشتهتا حدودی تخ  درش  به شکل گرد 

بسیار ترآب و  ها شود. میوه قل رقم بسیار خوبی محسوب میون بندی و حمل برای بسته

 داری کرد. هتوان آنها را تس از رسیده شدن برای مدت طوالنی روی درخ  نگ می

 

 C. sinensis cv. Bourouhaine   :بروه 

که برخی به غلط آن را منأگ ای  رقم 

و در  اس تونس نامند کأور  ناو  می واشنگت 

درشتی ن شده اس . وارد ایرا 1309سا  

کروی  توسط و شکل آنها تخ  تا نیمهمها  میوه

نافی   با فأرده تخ  یا کمی  اس . نوک میوه

ای  و غدهشته در برش عرضی ظاهری شبیه به میوه دوقلو دا که اس زده   بیرون وبزرگ 

 و در صورتمزه و زودرس  خوش  آب ها تر . میوهکند میها ایتاد  ترهون گوشتی را در

عموماً تارتنوکارپ  ها میوهلذا خواهند بود اما چون گرده زنده ندارد  افأانی بذردار گردهدگر

توان برای مدت طوالنی روی درخ   ها را تس از رسیدن نمی میوه هستند. بذر یب و

داش . در حا  حاضر ای  رقم به دلیل معایب زیاد از جدو  ارقام انتخابی ایران حذ  و  نگه

 ناو  داده اس .   ناو  و تامسون قام واشنگت جای خود را به ار
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 C. sinensis cv. Jaffa  :)ژافا  فلسطینی( بیروتی

و عادت با تاجی بزرگ تا متوسط  تررشدرقمی 

 شاخ و برگ متراکم اس  که در بارشد عمودی 

به ایران وارد شده اس . ترتقا  بیروتی  1309سا  

 اس  و در شما  کأور رقمیرس  رقمی میان

و  نسبتاً درش  ها میوهشود.  آور محسوب می سا 

با قاعده مرغی  کروی تا اندکی بیضوی یا تخم

شود یا بسیار  دیده نمی  نوک میوهدر  مدور. هاله اس شیارهای شعاعی دار همراه با  یقه

  . توس  میوهگیردببه خوبی رنگ تواند  میکه اس  بذر  نسبتاً کمژافا رقمی . نامأخص اس 

 شما شرایط در  که نقاط ظریف فرورفته اس  باتوسطی داشته و سطح آن صا  ضخام  م

. گوش  میوه به رنگ نارنتی روش  با بافتی ترد و شود بر ضخام  آن افزوده می کأور

نقل  و روی درخ  ضعیف اما قابلی  حمل آنو قابلی  نگهداری  بودهترآب و خوش طعم 

 ها خوب اس .  میوه

 

  C. sinensis cv. Parson Brown   :براون تارسون

تاجی وارد ایران شده اس   1351ای  رقم که در سا  

های درش   میوهی فراوان از محصولبزرگ و تررشد با 

براون رقمی  دارد. تارسون تا متوسط و به شکل کروی

که در شرایط مناسب که زودرس و نسبتاً تربذر اس  

  های میو در قسم  قاعده .گیرد به خوبی رنگ می

. شود دیده میای نامأخص  شیارهای شعاعی و هاله

. رنگ گوش  اس صا  با نقاط ریز فرورفته آن ضخام  توس  میوه متوسط بوده و سطح 

براون یکی از بهتری   آب اس . تارسونتردر زمان رسیدن نارنتی کدر و باف  آن سف  و 

 .شود گیری محسوب می آبارقام 
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 C. sinensis cv. Pineapple   :اتل تای 

در سا   اس  که و ترمحصو  گیری رقمی آب

تواند  می آندلیل نامگذاری و وارد ایران شده  1351

 باالی متراکم  برگ  و  شاخ باای  شباه  تاج استوانه

خار و قدرت  ها بی به میوه آناناس باشد. شاخه تاج

رویأی درخ  متوسط و تاج آن نسبتاً بزرگ اس . 

شکل گرد تا اندکی به ها نسبتاً درش   میوه

معموالً دارند و  شیارهای شعاعی با همراه جزئی فرورفتگی در دو انتها که هستند مرغی تخم

آن دارای  سطحشود. ضخام  توس  متوسط و  در نوک میوه دیده می ضعیف مدوری  هاله

تی و بسیار شیری  با بافتی ترد و به رنگ نارن آب تر. گوش  میوه اس نقاط ظریف فرورفته 

نسب  به اغلب ارقام ترتقا  حساسی  بیأتری به سرما بویژه در اتل  تای  روش  اس .

 با حساسی  زیاد بهنسبتاً تربذر  آور و   سا رس میان. رقمی داردهای ترمحصو   سا 

ها از قابلی  نگهداری خوبی روی درخ  برخوردار  . میوهشود محسوب می بر ترکیدگی میان

آید. ای  رقم  گیری به شمار می ری  ارقام موجود برای کارخانتات آبنیستند ولی یکی از بهت

 های تربار به ریزش قبل از برداش  حساس اس .  در سا 

 

 C. sinensis cv. Tarocco   :وکاتار

 شاخ و برگ درختی نسبتاً قوی با تاجی نامنظم و

و  ی شکلیضی بها برگبا و حساس به باد  باز نسبتاً

ها در حد  و درشتی میوهدهی . باراس  تیز نوک

از  و متغیر میوه نیز و شکل زیادتا متوسط 

. در اغلب اس نوسان مرغی تا کروی در  تخم ته 

بذرها در بذر و نقطه شاالز  بذر یا کم . رقمی بیباشد میته  و شیاردار   موارد قاعده میوه

ای  به نارنتی در زمینهزرد مایل   ها در زمان رسیدگی کامل دارای سایه ارغوانی اس . میوه

آب  ها تا حدودی سف  ولی تر قرمز هستند. ضخام  توس  متوسط تا زیاد و گوش  میوه
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تا حدودی دیرتر  اس  ورس  طعم و میان خوشگیرد. رقمی  می بوده و معموالً به خوبی رنگ

ها برای مدت طوالنی تس از رسیده شدن روی درخ  بمانند  رسد. اگر میوه می از مورو

ها و انبارداری آنها به خوبی قابل  نقل میوه کنند اما حمل و ریزش می هر اف  کیفی  شددچا

 انتام اس .    

 

 C. sinensis cv. Thomson Navel    :ناو  تامسون

بذر و   بی  وارد ایران شد 1309ای  رقم که در سا  

ای ترتقا    خیلی زودرس و حاصل جهش شاخه

وم به سرما و مقای ناو  اس . رقم واشنگت 

 وناو   تر از واشنگت  تاجی فأرده باتاکوتاه  نیمه

به شکل و متوسط تا درش   یی به درشتیها میوه

 ها اس . میوه کروی تا اندکی کأیده یا بیضوی

. نوک میوه معموالً برآمده بوده و هستنددو یا سه شیار شعاعی طویل  با ای گهگاه دارای یقه

شود.  ک تستانی درآمده و نا  باز و بزرگی در آن دیده مییا به صورت عریضی به شکل نو

ناو   نسب  به واشنگت ها  میزان آب میوه در حد متوسط بوده و خوش طعم اس .  میوه

آماده  آنروز زودتر از  20تا  15حدود  تر بوده و آب و تر تر کمرنگ  تر کأیده  ریزتر

وضعی  گیرد.  خوبی رنگ می. گوش  میوه باف  سفتی داشته و به شوند برداش  می

 . شوند میو به سرع  دچار کاهش کیفی   بودهروی درخ  خوبی ن ها میوه ماندگاری

 

 

 C. sinensis cv. Temple: تمپل

 1351که در سا  دورگی از ترتقا  و نارنگی اس  

خوری و  وارد ایران شده و رقم مناسبی برای تازه

رشدی درخ  قدرت  .شود شناخته می گیری آب

 ها شاخه .اس ای  گسترده و بوتهآن متوسط و تاج 

و  اس . درختی تربار با اندازه متوسط دارد شبیه نارنگییی ها گاهی خاردار بوده و برگ
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ای که بروز  به گونه کمتری نسب  به اغلب ارقام ترتقا  و نارنگی به سرما دارد  مقاوم 

در حد متوسط و شکل آنها   وهها شود. درشتی می تواند موجب ریزش شدید میوه سرما می

ها دارای گردنی کوتاه و نافی کوچک  کروی اس . گاهی میوه مرغی واژگون تا نیمه تخم

هستند که البته ممک  اس  از میوه نیز بیرون زده باشد. توس  میوه اگرچه برخال  اغلب 

ی تیره گیری اس . رنگ توس  نارنت ها به گوش  چسبیده اما به راحتی قابل توس  نارنگی

و محور  بودهتره  12تا  10و سطح آن صا  همراه با نقاط ریز فرورفته اس . هر میوه دارای 

میانی آن جامد اس . رنگ گوش  نارنتی تیره و مزه و عطر بسیار مطبوعی دارد. رقمی 

توان یاف . بذرهای ای  رقم از نوع  بذر را می 20تا  15تربذر اس  و در هر میوه تعداد 

ها و بیماری لکه سیاه حساسی   بر و نیز حمله شته . ای  رقم به ترکیدگی میانستندهجنی   تک

 زیادی دارد. 

 

        C. sinensis cv. Salustiana   :سالوستیانا

بذر ترتقا  اس  که منأگ آن  از ارقام زودرس و بی

ای رقمی محلی  کأور اسپانیا بوده و از جهش شاخه

س . ای  رقم در به دس  آمده ا Comunبه نام 

وارد ایران شده اس . درختان  1351سا  

سالوستیانا دارای قدرت رویأی زیادی بوده و 

. داردرشد عمودی عادت تاجی متوسط تا بزرگ با 

ای  در حد متوسط تا بزرگ و شکل آنها تقریباً کروی اس . در بخش قاعده ها درشتی میوه

میوه نیز هاله کوچک اما کامالً  در قسم  رسس شده ومیوه فرورفتگی کوچکی دیده 

میوه ضخام  توس   گیرند. میبه خوبی رنگ  نها در زمان رسید مأخصی وجود دارد. میوه

متوسط تا ضخیم و سطح آن نسبتاً صا  با نقاط ظریف فرورفته اس . گوش   میوه که از 

ن کاهش قابل توان بدو ها را می دار  شیری  و معطر اس . میوه تره تأکیل شده آب 12تا  10

 داش .    توجه در کیفی  آنها به مدت نسبتاً طوالنی بر روی درخ  نگه
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  C. sinensis cv. Sanguinelli   :سانگینال

رقمی ترمحصو   و کوچک تا متوسط درخ  اندازه

ها  سبز روش  اس . میوه ی به رنگبرگ  و  با شاخ

 .هستند بذردار و کأیدهدرش   به شکل بیضی تا 

  از شدت باالیی شت  توس  و گورنگ گرف

گیری بخش بیرونی  و اغلب رنگ بودهبرخوردار 

جذابی  که  اس ها بیأتر از سایر ارقام خونی  میوه

. از نظر ب اس ها خو میوهقابلی  نگهداری و حمل و نقل . داده اس خاصی را به ای  رقم 

 رس قرار دارد.  رسیدگی در انتهای ارقام میانزمان 

 

  C. sinensis cv. Shamouti   :شموطی

ای رقمی مصری  ای  رقم که حاصل جهش شاخه

وارد ایران شده  1309در سا  اس   Beladiبه نام 

اس  نسبتاً قوی و دارای ظاهری جذاب با عادت 

خار با  هایی ضخیم و بی رشد عمودی بوده و شاخه

هایی کوچک  هایی درش  و عریض و دمبرگ برگ

های  دارد. درشتی میوه های باریک همراه با با 

مرغی تا بیضوی اس . بخش  ها تخم شموطی در حد متوسط تا درش  بوده و شکل میوه

ای باریک و کوتاه دارند. معموالً شیارهای شعاعی  اندکی تخ  یا فأرده و یقه  ای میوه قاعده

میوه  ها گرد و هاله حلقوی در نوک توان دید. رسس میوه ای میوه می کوتاهی در بخش قاعده

رس اس  که در شرایط  بذر و میان اغلب دیده نأده یا ضعیف و نامأخص اس . رقمی بی

گیرد. توس  میوه ضخیم و باف  آن سف  و چرمی اس  و به  مطلوب به خوبی رنگ می

اس . سطح توس  صا  و دارای نقاط ظریف فرورفته  شدنراحتی از گوش  قابل جدا 

های میوه  اس . تره شیری و    معطردار آب  ترد  ه به رنگ نارنتی روش . گوش  میواس 

ای  رقم به شرایط شما  کأور سازگار نبوده و به راحتی از هم قابل تفکیک هستند. 
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ها بدون مأکل خاصی قابل  ونقل میوه نگهداری و حملآوری شدیدی خواهد داش .  سا 

 . شود محسوب نمیآوری رقم خوبی  ملولی برای استفاده در کارخانتات ع اس انتام 

 

 C. sinensis cv. Frost Navel   :ناو  فراس 

 1343در سا  بدس  آمده و  ناو  واشنگت کاش  بذر از 

به دلیل حساسی  به گرما قابل ترورش اس .  وارد ایران شده

نبوده و فقط برای مناطق  ی جنوب کأوردر مناطق گرمسیر

نسب  به رقم مادری  ناو  اس . فراس  شده شمالی توصیه

 عالوه بر ای  دارد.ها  میوهبیأتری در اسید  تر و دیررس خود

 اس . بهترمیوه و طعم   آب تردی گوش   محتوای  هستند ولی در عوضتر  ها ریز میوه

 

 C. sinensis cv. Frost Valencia   :والنسیا فراس 

نها  به عنوان یک  1915در سا  ای  رقم که 

به  1952والنسیا ایتاد و در سا   قماز ربذری 

عنوان رقم تتارتی به ثب  رسیده اس  در 

وارد ایران شده اس .  1351و  1343های  سا 

تاج بزرگ و ستونی  بارقمی بسیار ترمحصو  

 هایی به اندازه اس  که میوه های خاردار وشاخه

ترآب بوده و  ای  رقمی ها میوه کند. کأیده و مستطیلی تولید میشکل  به متوسط تا درش  و

محسوب برای آنکه کامالً شیری  شوند نیاز به فصل رشد گرمی دارند. از ارقام دیررس 

زمان روی درخ  قابل رؤی  هستند. فراوانی  های سا  قبل هم ها با میوه و لذا گلشود  می

 وقوع تدیده باف  ناهمسانی )شیمر( در ای  رقم باالس . 
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  C. Sinensis cv. Gross Sanguine   :سانگی  گراس

ها  میوهوارد ایران شد. اندازه  1309در سا  

ها  شکل اس . میوه بیضیو  متوسط تا درش 

لی کلفتی توس  در ظاهری شبیه ژافا داشته و

و فقط  تر اس  آنها بیأتر و ظاهر میوه کأیده

میوه شود.  های خونی در آنها دیده می لکه

عمق طحی و کم س دارای نافی ممک  اس 

به سختی به گوش   ونسبتاً صا   توس  . سطحبذر هستند بذر یا کم ها بی میوه. باشد

آنها را روی درخ   برای مدت طوالنیتوان  میها خوش طعم بوده و  چسبیده اس . میوه

از نظر اس . ی برخوردار بخأ رضای از وضعی  ها  نقل و انبارداری میوه و . حملداش  نگه

 .  داردرس قرار  ای ارقام میانزمان رسیدگی در انته

 

 Citrus sinensis cv. Marrs (Marrs Early)    :مارس

ر آور اس  که  د و سا  گیری آب  رقمی زودرس

رقم یک ای  در تکزاس و از جهش شاخه 1927سا  

وارد ایران شده اس .  1351در سا   ایتاد ودار  نا 

درختان مارس دارای قدرت رشدی متوسطی بوده و 

صورت طبیعی از رشد طولی زیادی برخوردار  به

های کمی دارند و باردهی در  ها تیغ هستند. شاخه

ای بر  اغلب به صورت خوشه ی آنها میوهور اس  که آ رقمی سا . شود می  تایی  آغاز یسن

در حد متوسط تا بزرگ بوده و شکل آنها نیز  ها شوند. درشتی میوه ها تأکیل می روی شاخه

گیرد دارای  تخ  اس . میوه مارس که در شرایط مطلوب به خوبی رنگ می گرد تا کمی

توستی با ضخام  متوسط تا زیاد و سطحی صا  اس  که نقاط فرورفته ظریفی روی آن 

دهنده دارد.  تعداد بذر بستگی به رقم گردهاس  و  نسبتاً تربذررقمی شود. مارس  دیده می

گیرد. تایی  بودن محتوای  به خوبی رنگ می رسیدگیگوش  میوه ترآب بوده و در زمان 
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های  قرار بگیرد. میوه ها اسید میوه مارس موجب شده تا ای  رقم مورد تسند ذائقه ایرانی

های ای  رقم نسب  به  . میوهندمارس از قابلی  نگهداری خوبی روی درخ  برخوردار

دهی سنگی  و زودرسی آن بسیاری از ارقام دیگر ترتقا  ریزتر اس  که احتماالً ناشی از بار

 . باشد می

 

 C. sinensis cv. Moro   :موروخونی 

 1351و  1309های  منأگ ای  رقم ایتالیا و در سا 

و   گسترده یوارد ایران شده اس . ای  رقم تاج

شود که  . رقمی بسیار تربار محسوب میداردگرد 

تایی یا  های سه های خود را اغلب در خوشه میوه

. رنگدانه آنتوسیانی  در دهد ل میتأکی تر بزرگ

ناچیز یا در حد  در توس لی مقدار آنها در و به صورت زودهنگام تأکیل شده گوش  میوه

. بر ای  اساس داش  توسعه متوسطی خواهدبهینه محیطی تنها در شرایط  صفر اس  و

تواند  گیرد ولی معموالً رنگ گوش  آن می توس  میوه ای  رقم در نواحی ساحلی رنگ نمی

کروی تا گرد بوده و بخش  بیأتر از هر رقم خونی دیگر باشد. میوه متوسط تا درش   نیمه

ی عیفضحلقوی   هالهگاهی ها عموماً ته  و  ای آنها تا حدودی شیاردار اس . رسس میوه قاعده

های قرمز مایل  نقطه شاالز بذرها لکهدر  بذر اس  و یا کمبذر  . رقمی بیشود میدیده  در آن

اما به  . توس  میوه ضخام  متوسطی داشته و به گوش  چسبیدهشود دیده میه ارغوانی ب

. رنگ وجود دارد ای اس . در سطح توس  نقاط ظریف فرورفتهگیری  راحتی قابل توس 

هایی از صورتی  سایهدر صورت تگخیر در برداش  نارنتی و  میوه در زمان رسیدگیتوس  

 عطر وشود  ترآب  م می به شدت قرمزکه ش  میوه د. گوشو مییا قرمز در آن دیده 

تری   توان آن را زودرس . از لحاظ زمان رسیدگی بسیار زودرس اس  و میاس طعم  خوش

رقم تتارتی ترتقا  خونی دانس  ولی در عی  حا  به خوبی روی درخ  قابل نگهداری 

والنی مدت میوه باعث برخوردار بوده ولی انبار طوضعی  خوبی ها از  میوهنقل  و حمل. اس 

 . شد خواهدطعم توسیدگی ایتاد 
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   C. sinensis cv.Washington Navel:   ناو  واشنگت 

تاجی گرد و تا حدودی آویزان  رقمی تررشد با

دهی  در دوران گلاس  که ای متوسط  اندازه و

و تأکیل میوه به گرما و خأکی حساس اس  

شود  در مناطقی توصیه میکأ  آن و از اینرو 

که چنی  شرایط اقلیمی وجود نداشته باشد. 

های  از گرده بودن ها به دلیل خالی رنگ بساک

ها درش   کروی تا کأیده یا بیضی بوده و در برخی موارد قاعده  کرم رنگ اس . میوه زنده

دار اس . رسس میوه غالباً برآمدگی جزئی داشته و یا به  ها به صورتی ضعیف یقه میوه

ی درآمده اس . نا  متوسط تا بزرگ بوده و گاهی نیز کستاننوک ته شکل عریض ب یصورت

ها از  شود. میوه تولید می یق بکرباریربذر اس  که از ط ز میوه بیرون زده اس . رقمی بیا

آیند. توس  میوه دارای  گیری خوبی برخوردار بوده و به رنگ نارنتی تیره در می رنگ

ودی شکننده اس . سطح میوه دارای نقاط ریز ضخام  متوسط بوده و باف  آن تا حد

فرورفته اس . رنگ گوش  تیره و باف  آن سف  و از لحاظ میزان آب در حد متوسط و 

توان برای مدت طوالنی و با حفظ کیفی   ها را می معطر اس . رقمی زودرس اس  و میوه

 حمل و نقل هستند. ها دارای قابلی  خوبی برای انبار کردن و  اش . میوه  د روی درخ  نگه

 

 cv. Valencia (Valencia Late) C. sinensis    :والنسیا

تری  رقم تتارتی ترتقا  اس  که در سا   دیررس

رقم والنسیا وارد ایران شده اس .  1351و  1309

دار انگلیسی از  برای اولی  بار توسط یک خزانه

 Excelsiorوارد و تح  عنوان  Azoresجزایر 

که تس از معرفی به کالیفرنیا توسط نامگذاری شد 

A.B.Chapman  تح  نامValencia Late 

ها تا حدودی دارای عادت رشد  تاج درختان والنسیا بزرگ بوده و شاخهنامگذاری شد. 
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اندازه عملکرد ای  رقم باال و سازش آن با شرایط آب و هوایی خوب اس . هستند. عمودی 

مرغی با توستی  کمی کروی و گاهی تخم أیده تامتوسط تا درش  و شکل آنها ک ها میوه

شود. رنگ  روی آن دیده می ای های ظریف نقطه نسبتاً نازک و صا  اس  که فرورفتگی

تواند متدداً سبز  های رسیده نارنتی روش  اس  ولی تح  برخی شرایط می توس  میوه

تامد و لذا بر روی ان ماه به طو  می 16تا  13دهی تا رسیدن میوه حدود  شود. از زمان گل

های نارس  های سا  گذشته و میوه های رسیده مربوط به گل توان میوه یک درخ  همزمان می

بذر قرار دارد. گوش   بذر یا کم تولید شده در سا  جاری را دید. ای  رقم در گروه ارقام بی

آ   همیوه معطر  ترآب و معموالً تا حدودی اسیدی اس  و برای صنایع فرآوری رقمی اید

ها روی درخ  به خوبی قابل  آور اس . میوه ای  رقم تا حدودی سا  شود. محسوب می

مانند به میزان ناچیزی دچار  نگهداری بوده و تس از مدت طوالنی که روی درخ  باقی می

اف  کیفی  خوراکی و شکل ظاهری شده و ممک  اس  رنگ آنها در اواخر فصل متدداً 

عمر انباری خوبی برخوردار اس . ای  رقم دارای قدرت سازگاری سبز شود. میوه والنسیا از 

وسیعی نسب  به شرایط آب و هوایی اس . اگرچه معموالً منأگ والنسیا را کأور اسپانیا 

کند. البته ارقام دیررسی که منأگ آنها اسپانیا باشد  دانند اما شواهد خال  آن را ثاب  می می

 تر اس .  ها دیررسوجود دارد ولی والنسیا از تمام آن

 

 Citrus sinensis cv. Hamlin     :هاملی 

وارد ایران شده یکی از  1347ای  رقم که در سا  

ترتقا  های تری  رقم گیری و از زودرس ارقام آب

اس  که قدرت رویأی متوسطی داشته و تاجی 

سط تا بزرگ دارد. رقمی ترمحصو  و در متو

گرانوله شدن  آور و مستعد شرایط شما  کأور سا 

نسب  به اغلب ارقام دیگر تحمل بیأتری  اس  و

دهد. ای  رقم نیاز زیادی به کودهای شیمیایی و بویژه ازت داشته و  به سرما از خود نأان می

آبیاری به اندازه کافی انتام نأود که خأک  های نیاز آبی آن نیز باالس  و لذا در تابستان
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د نتوس  خواهقبل از برداش  های تاییزی دچار ترکیدگی  ها کوچک مانده و با بارندگی میوه

مرغی  ها در حد متوسط تا ریز و شکل آنها کروی تا اندکی تخ  یا تخم شد. اندازه میوه

ضعیف در نوک آن دیده   حلقوی  و هاله ای با شیارهای کوتاه شعاعی اس  و گاهی یقه

صا  با  وش  و دارای سطحیتوس  میوه نازک  به رنگ زرد تیره تا نارنتی ر شود. می

کم بذر اس  به شیری   ترد و   دار نقاط ظریف فرورفته اس . بخش خوراکی میوه آب

. هاملی  رقمی ترمحصو  توان یاف  ای که حداکثر تعداد شش بذر را در هر میوه می گونه

تولید تواند برای  خوری می اس  که باردهی آن از مهر تا دی ماه بوده و عالوه بر مصر  تازه

ها از قابلی  نگهداری خوبی روی درخ    آب میوه نیز مورد استفاده قرار بگیرد. میوه

 ولی ممک  اس  ریزش شدیدی بویژه در اواخر فصل داشته باشد.    ند برخوردار

 

 منابع:

سیر تکاملی مرکبات در ایران. انتأارات مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نها   .1359ابراهیمی ی.  -1

 رو بذ

 ها  و بذرن. انتأارات مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه تاطالعاتی از مرکبا .1373ابراهیمی ی.  -2

آمار  لریزی و تأتیبانی اداره ک شناسنامه تصویری مرکبات. انتأارات معاون  برنامه.  1375. نام بی -3

 و اطالعات وزارت جهاد کأاورزی

 گرمسیری. انتأارات دانأگاه گیالن مسیری و نیمههای گر . جزوه میوه1369قزوینی  ر.  فتوحی -4

5. Anonymous. 2005. Citrus variety collection. University of California Press. 

6. Anonymous. 2001. Florida citrus varieties. University of Florida Press. 

7. Anonymous. 2002. Sweet citrus varieties with deep orange rind. University 

of California Press.  

8. Castle, W.S. & J.J. Ferguson. 2006. Early maturing sweet oranges. 

University of Florida Press. 

9. Davies, F.S. & L.G. Albrigo. 1994. Citrus. CAB INTERNATIONAL 

10. Ferguson, J.J. 2006. Your Florida dooryard citrus guide, appendices, 

deffinitors & glossary. University of Florida Press. 

11. Hodgson, R.W. 1967. Horticultural varieties of citrus. In: Reuther, 

Batchelor and Webber (eds.) The citrus industry. Vol.1, University of 

California Press, Berkeley. 

12. Livingston, B. 2004. Citrus cultivars. Available by: www.cnas.ucr.edu 

 

http://www.cnas.ucr.edu/

